
Brandbrief: Schrap het BSA ook dit jaar 
 
Beste CvB,  
 
Vorige week kondigde de koepelorganisatie van universiteitsbesturen aan dat er 
dit collegejaar, in tegenstelling tot vorig collegejaar, weer een bindend 
studieadvies (BSA) opgelegd zal worden aan alle universitaire eerstejaars 
studenten. Wij schrijven u deze brief om onze grote zorgen te uiten over de 
situatie van eerstejaars studenten ten gevolge van de coronacrisis, een beroep 
te doen op uw inlevingsvermogen en u met klem te vragen dit besluit te 
heroverwegen. Het BSA fungeert als een extra drukmiddel die de precaire 
situatie van eerstejaars studenten tijdens de coronacrisis verder verslechtert  
 
Uit een recent onderzoek van de onderzoeksgroep Caring Universities blijkt dat 
het slecht gesteld is met het welzijn van studenten tijdens de coronacrisis (1). 
Studenten geven massaal aan last te hebben van concentratieproblemen (56,3% 
van de respondenten), onduidelijkheid van de impact van de coronacrisis op de 
studievoortgang (52,8%) en eenzaamheid (52,5%). Het hanteren van een BSA in 
een periode met zoveel onzekerheid over studievoortgang en studentenwelzijn 
zet extra druk op studenten in een tijd die sowieso al erg ingewikkeld is voor 
studenten.  
 
U geeft aan dat studenten op universiteiten vorig semester relatief weinig 
studievertraging opgelopen hebben en dat dit de noodzaak voor het schrappen 
van het BSA dit jaar wegneemt. Er is echter een groot verschil in de situatie voor 
eerstejaars studenten nu en de eerstejaars studenten vorig collegejaar. Destijds 
gingen hogescholen en universiteiten dicht toen het tweede semester al in volle 
gang was. De huidige generatie eerstejaars studenten bevinden zich - ondanks 
de geboden voorrang - vaak in een situatie waarbij ze hun onderwijsinstelling en 
studiegenoten amper kennen. Daarmee valt een belangrijk deel van hun 
begeleiding en onderling contact weg. Beide factoren zijn essentieel voor een 
goede studievoortgang. 
 
Ook geeft u aan dat er in individuele gevallen altijd coulance geboden kan 
worden, mocht een student wegens corona zijn of haar BSA niet halen. De 
ervaring leert dat de bewijslast altijd bij de student komt te liggen als het gaat 
over het niet halen van het BSA. Veel van de bovengenoemde klachten, zoals 
concentratie- en motivatieproblemen, zijn niet makkelijk te definiëren noch te 
diagnosticeren. Een coulanceregeling waarbij de bewijslast weer bij de student 
komt te liggen, terwijl de klachten niet makkelijk aantoonbaar zijn maakt het 
opleggen van een BSA dit jaar extra ingewikkeld.  
 
Tot slot geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de studievoortgang van 
studenten als het BSA geschrapt wordt. In deze context willen we u erop wijzen 
dat juist het BSA zorgt voor studievertraging. Het zogenoemde rondpompen 



van studenten, waarbij studenten dezelfde of een gelijksoortige opleiding (aan 
een andere onderwijsinstelling) gaat doen zorgt ervoor dat zo’n student weer 
helemaal opnieuw moet beginnen met alle studievertraging van dien. Volgens 
recent onderzoek van de Vrije Universiteit bedragen deze percentages 
respectievelijk 43,4% en 41,9% van de studenten die een negatief BSA halen (2). 
Het wegsturen van een student bij een opleiding, maakt misschien dat die 
student in de opleiding uit het beeld is, maar dat betekent niet dat deze student 
geen studievertraging oploopt.  
 
Bovendien hoeft studievertraging niet altijd slecht te zijn. Ieder mens heeft zijn 
eigen leerweg en sommige studenten hebben langer nodig om te wennen aan 
de nieuwe onderwijsvorm die bij het hoger onderwijs komt kijken. Het bindend 
studieadvies verhoogt onnodig de werkdruk voor studenten die hun weg 
binnen de onderwijsinstelling nog moeten vinden. Dit algehele probleem met 
het BSA wordt alleen maar verder versterkt door de coronacrisis.  
 
Het hoger onderwijs heeft noodgedwongen een grote transformatie moeten 
doorstaan dit jaar met een algemeen erkende grote impact op het 
studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit. Het gemis van de dynamiek en 
sociale interactie zorgt voor een een gemis aan onderwijskwaliteit. Niemand kan 
ontkennen dat digitaal vergaderen of college volgen niet anders is en misschien 
wel meer van ons vraagt.  Met name voor de huidige generatie eerstejaars 
studenten heeft dit grote gevolgen gehad omdat zij niet terug kunnen vallen op 
een netwerk of begeleiding dat ze al kennen. In deze tijd vol onzekerheden en 
eenzaamheid vinden wij het onverantwoord om studenten te belasten met het 
BSA. Daarom verzoeken wij u het BSA net als vorig jaar te schrappen. 
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